ACTIEREGLEMENT ACTIE WACHTEBEKE:
“Tank en maak kans op 1 van de 15 ballonvluchten”
•

Deze actie wordt georganiseerd door Belgomine NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
Wilfordkaai 43, 9140 Temse.

•

Deze actie richt zich tot alle klanten die bij het AVIA tankstation in Wachtebeke tanken.

•

Elke deelnemer van deze actie moet na de tankbeurt in dit tankstation hun ticket opvragen, online
registeren en uploaden.

•

De actieperiode is van 1/03/2022 – 31/05/2022.

•

Door zijn deelname verklaart de deelnemer:
o Meerderjarig te zijn of toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen
voor deelname aan deze actie.
o Het online actieformulier volledig en correct in te vullen.
o Belgomine NV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade
resulterend uit het niet respecteren van deze voorwaarden.

•

De prijs ( 15 winnaars = 15 ballonvluchten) wordt gedurende drie maanden, op het einde van elke maand 5
ballonvluchten voor 1 persoon toegewezen aan de deelnemers die hebben meegedaan aan de wedstrijd
en deze hebben gewonnen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. De
winnaars worden ook op onze Facebook pagina en website bekend gemaakt.

•

De deelnemer kan meerdere keren deelnemen, indien de deelnemer meerdere keren heeft getankt.

•

Door het invullen van het online actieformulier verklaart de deelnemer zich onherroepelijk akkoord met
het reglement en met elke beslissing die Belgomine Nv zou kunnen nemen met betrekking hiertoe. Dit
reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het
Belgische recht.

•

Er zal geen rekening worden gehouden met deelnemers die foutieve of onvolledige gegevens hebben
ingevuld. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

•

De persoonsgegevens van de deelnemers worden geregistreerd in een bestand van Belgomine NV, die
verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, en die zich het recht voorbehoudt deze
gegevens te gebruiken voor commerciële en administratieve doeleinden volgens de wet betreffende de
bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

•

Belgomine NV behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de wedstrijd op te schorten, te wijzigen of
stop te zetten indien omstandigheden dit vereisen.

•

Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt via actie@belgomine.be. Alsook klachten met betrekking
tot deze wedstrijd moeten per mail verstuurd worden aan actie@belgomine.be.

•

Belgomine NV behoudt zich het recht om het reglement zonder aankondiging aan te passen en bij te
werken.

